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 ABSTRAK 

 

Hetty Oktaviyanty. 2018. Optimasi Sistem Antrian pada Pelayanan Servis Sepeda 

Motor Berdasarkan Model Tingkat Aspirasi (Studi Kasus Bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembibing Utama Dr. Nur Karomah Dwidayati, M.Si. dan Pembimbing 

Pendamping Drs. Arief Agoestanto, M.Si. 

 

Kata Kunci: Optimasi Sisten Antrian, Model Tingkat Aspirasi, Bengkel. 

 

 Pada umumnya antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan layanan yang 

melebihi kapasitas dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Oleh karena itu untuk 

memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan, diperlukan suatu sistem 

pelayanan yang optimal. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai sistem 

antrian perbaikan motor di bengkel Ahass, bagaimana distribusi model antrian dan 

berapa jumlah server yang diperlukan agar sistem optimal.  

 Penelitian dilakukan di bengkel Ahass Handayani Motor (1706) 

Semarang. Penelitian dilakukan dengan mengambil data primer selama dua hari di 

jam sibuk yatiu pada tanggal 22 dan 23 Mei 2017 pukul 09.00-12.00 WIB. 

Variabel yang digunakan adalah data waktu kedatangan pelanggan, waktu 

pelanggan mulai dilayani, waktu pelanggan selesai dilayani dan lamanya 

pelayanan server. 

Hasil penelitian menunjukkan sistem antrian pada bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang menggunakan disiplin antrian FIFO dengan 6 

server. Distribusi waktu kedatangan adalah distribusi Poisson dan distribusi waktu 

pelayanan adalah distribusi Eksponensial. Sehingga diperoleh model antrian 

(M/M/6):(GD/∞/∞). Rata-rata waktu menunggu dalam antrian pada tanggal 22 

Mei 2017 adalah 1,042 jam dan pada tanggal 23 Mei 2017 adalah 1,3559 jam. 

Rata-rata waktu menunggu dalam sistem pada tanggal 22 Mei 2017 adalah 1,6361 

jam dan pada tanggal 23 Mei 2017 adalah 2,01 jam. Rata-rata banyaknya 

pelanggan dalam antrian pada tanggal 22 Mei 2017 dan 23 Mei 2017 adalah 10 

Pelanggan. Rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem pada tanggal 22 Mei 

2017 adalah 15 Pelanggan dan pada tanggal 23 Mei 2017 adalah 16 pelanggan.  

Berdasarkan model tingkat aspirasi, model antrian di bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang sudah optimal dengan 6  server. Dengan 

syarat: 1) pelanggan tidak menunggu lebih dari 2 jam untuk dilayani, 2) waktu 

menganggur para server tidak lebih dari 10%. Ukuran keefektifan server 

dikatakan optimal karena memiliki rata-rata waktu menunggu dalam sistem 

selama 1,6361 jam pada tanggal 22 Mei 2017 dengan presentase waktu 

menganggur para pelayan 7,5947% dan rata-rata waktu menunggu dalam sistem 

selama 2,01 jam pada tanggal 23 Mei 2017 dengan presentase menganggur para 

pelayan 7,2188%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

adalah fenomena menunggu. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan akan suatu 

pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan. 

Kondisi yang sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengantri 

pelayanan service motor, mengantri beli bahan bakar di SPBU, mengantri 

pelayanan teller di bank, mengantri pelayanan kasir di swalayan, dan masih 

banyak lainnya. 

Salah satu ilmu yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah antrian 

adalah matematika. Teori antrian merupakan salah satu cabang dari matematika 

terapan yang sering digunakan aplikasinya. Teori antrian pertama kali ditemukan 

oleh A.K Erlang seorang ahli matematika Denmark pada tahun 1910. Antrian 

terbentuk jika banyaknya pelanggan yang akan dilayani melebihi kapasitas 

layanan yang tersedia, sehingga terjadi situasi dimana pelanggan harus antri untuk 

mendapatkan suatu layanan (Bronson, 1991). Proses antrian merupakan contoh 

nyata proses Poisson yang banyak terjadi pada berbagai fasilitas pelayanan. 

Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan 

pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika 

belum dapat dilayani, kemudian seorang pelanggan akan meninggalkan sarana 

pelayanan tersebut setelah selesai pelayanan (Taha, 2004).
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Bayak saluran dalam proses antrian menyatakan fasilitas pelayanan 

(server) secara parallel untuk melayani konsumen datang. Dilain pihak banyak 

tahapan (phase) menyatakan banyaknya tahapan pelayanan yang harus dilalui 

sampai pelayanan selesai atau lengkap. 

  Salah satu contoh antrian dalam kehidupan nyata dapat ditemukan pada 

bengkel motor, yang merupakan salah satu pusat pelayanan umum yang bergerak 

dalam bidang pelayanan perbaikan mesin kendaraan bermotor kepada masyarakat. 

Pertumbuhan konsumen sepeda motor meningkat luar biasa. Sebagai pengguna, 

tentunya menginginkan perawatan terbaik untuk sepeda motornya. Misalnya 

untuk pengguna sepeda motor merek Honda, tentu lebih memilih bengkel AHASS 

(Astra Honda Authorized Service Station) untuk melakukan perawatan atau 

perbaikan sepeda motornya. 

AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) merupakan bengkel 

motor resmi sepeda motor Honda yang memiliki lambang H2 untuk melakukan 

perawatan sepeda motor Honda dan pelayanan after sales service Indonesia, serta 

melayani pembelian sparepart motor suku cadang asli Honda. Selain itu, AHASS 

juga mempromosikan dan melayani penjualan berbagai jenis produk yang dimiliki 

AHM (Astra Honda Motor). 

Di Semarang terdapat banyak bengkel motor AHASS, salah satunya 

adalah Ahass Handayani Motor (1706) yang beralamat di Jl. Taman Siswa 

Sekaran, Gunung Pati, kota Semarang. Karena hanya ada satu bengkel resmi 

Honda di daerah Sekaran yang prioritas warganya merupakan mahasiswa, maka 

bengkel Ahass Handayani Motor (1706) selalu ramai di setiap harinya.   
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Pemilihan bengkel ini karena pada saat observasi banyak terjadi antrian 

dan diijinkan untuk mengadakan penelitian. Pelanggan yang datang mendaftar 

terlebih dahulu, kemudian menunggu untuk dilayani sampai waktu giliran 

antriannya telah tiba. Di bengkel terdapat hal yang cukup menarik perhatian yaitu 

ketika terjadi antrian yang sangat lama pada waktu-waktu tertentu, masalah yang 

sering ditimbulkan dari kejadian itu adalah ketidaknyamanan atau ketidaksabaran 

pelanggan untuk mengantri karena harus menghabiskan waktu yang cukup lama 

dalam situasi yang belum pasti, bahkan penolakan atau pembatalan sering terjadi. 

Penolakan terjadi karena ada kesalahan dalam penulisan formulir pelanggan 

ketika melakukan pendaftaran. Pembatalan terjadi karena pelanggan 

meninggalkan antrian dengan alasan tertentu seperti terlalu lama mengantri, 

kepentingan internal pelanggan dan lain sebagainya. Oleh karena itu waktu 

merupakan sumber daya yang sangat berharga, maka efisiensi dalam pelayanan 

pada waktu-waktu tertentu merupakan hal yang penting untuk dianalisis. 

Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi 

kapasitas dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Untuk memberikan pelayanan 

yang prima bagi pelanggan, diperlukan suatu sistem layanan yang handal dengan 

melakukan efisiensi waktu pelayanan. Timbulnya tuntutan efisiensi waktu 

pelayanan dalam menyelesaikan transaksi di bengkel sangat berkaitan dengan 

sistem antrian dimana tercakup didalamnya kecepatan pelayanan dan jumlah 

server yang beroperasi. 

Apabila masalah mengantri yang terlalu lama tetap diberikan oleh pihak 

bengkel, maka akan merugikan pihak perusahaan. Kemungkinan yang akan terjadi 
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adalah pelanggan merasa dirugikan karena terlalu lama menunggu dan bisa 

meninggalkan antrian. Disamping itu pihak bengkel juga secara tidak langsung 

mengalami kerugian karena akan mengurangi efisiensi kerja, keuntungan yang 

sedikit dan menimbulkan citra yang tidak baik bagi pelanggannya.  

 Pada model keputusan biaya jumlah fasilitas pelayanan yang optimal 

ditentukan oleh besarnya biaya keseluruhan yang terkecil. Biaya keseluruhan 

adalah jumlah biaya dalam menyediakan fasilitas menunggu, kadang kala biaya 

menunggu ini sulit untuk ditentukan secara langsung terutama dalam sektor jasa, 

untuk biaya menunggu harus diperkirakan. Ada dua model keputusan antrian 

untuk menetapkan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan. Yaitu model biaya dan 

model tingkat aspirasi. Model tingkat aspirasi secara langsung memanfaatkan 

karakteristik yang terdapat dalam sistem yang bersangkutan dalam memutuskan 

nilai-nilai “optimal” dari para perancangan (Taha, 1995:239). Optimalitas disini 

dipandang dalam arti memenuhi tingkat aspirasi tertentu yang ditentukan oleh 

pengambilan keputusan. 

Untuk mengurangi masalah yang terjadi pada suatu antrian, maka pada 

fasilitas pelayanan perlu dilakukan analisis antrian untuk mengidentifikasi dan 

mengukur penyebab serta konsekuensi mengantri dan juga perlu adanya optimasi 

sistem pada antrian jika terdapat suatu antrian yang tidak optimal dalam 

pelayanannya. Dengan menganalisis antrian akan diperoleh banyak ukuran kinerja 

sebuah sistem antrian. Oleh karena itu, penulis mengmbil judul “OPTIMASI 

SISTEM ANTRIAN PADA PELAYANAN SERVIS SEPEDA MOTOR 
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BERDASARKAN MODEL TINGKAT ASPIRASI (Studi Kasus Bengkel 

Ahass Handayani Motor (1706) Semarang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana model sistem antrian pelayanan sepeda motor di bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang? 

b. Bagaimana ukuran keefektifan pelayanan sepeda motor di bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang? 

c. Berapa jumlah server yang optimal dengan menggunakan sistem antrian 

berdasarkan model tingkat aspirasi di bengkel Ahass Handayani Motor 

(1706) Semarang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Penelitian hanya dilakukan pada pelayanan sepeda motor di bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang selama 2 hari di jam kerja dengan 

menggunakan disiplin antrian FIFO dimana motor pertama masuk pertama 

dilayani. 

b. Data yang diambil adalah jumlah data dan waktu kedatangan motor, waktu 

motor mulai dilayani dan waktu motor selesai dilayani, dan lamanya motor 

dilayani oleh server. 
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c. Tidak terjadi penolakan dan pembatalan terhadap kedatangan pelanggan 

walaupun memungkinkan terjadinya pembatalan. 

d. Tidak ada pengelompokan kerusakan sepeda motor oleh mekanik tertentu, 

artinya setiap mekanik dapat memperbaiki apapun keluhan pelanggan. 

e. Wawancara hanya dilakukan dengan pihak manajemen bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menjelaskan model dari sistem antrian pelayanan sepeda motor di bengkel 

Ahass Handayani Motor (1706) Semarang. 

b. Menjelaskan ukuran keefektifan sistem antrian pelayanan sepeda motor di 

bengkel Ahass Handayani Motor (1706) Semarang. 

c. Menentukan jumlah server yang optimal dengan menggunakan sistem antrian 

berdasarkan model tingkat aspirasi di bengkel Ahass Handayani Motor 

(1706) Semarang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Bagi Pembaca 

1. Dapat mengatahui model dari sistem antrian pelayanan sepeda motor di 

bengkel Ahass Handayani Motor (1706) Semarang. 



7 
 

 
 

2. Dapat mengetahui ukuran keefektifan sistem antrian pelayanan sepeda motor 

di bengkel Ahass Handayani Motor (1706) Semarang. 

3. Dapat mengetahui jumlah server yang optimal dengan menggunakan sistem 

antrian berdasarkan model tingkat aspirasi di bengkel Ahass Handayani 

Motor (1706) Semarang. 

1.5.2 Bagi Bengkel Ahass Handayani Motor (1706) Semarang 

Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan Tugas Akhir ini terdiri atas tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Berikut penjelasan masing-masing 

bagian tugas akhir. 

a. Bagian Awal 

Bagian awal pada tugas akhir ini meliputi halaman judul, pernyataan, 

persetujuan pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi 

Pada bagian isi berisi hal-hal sebagai berikut. 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai teori-teori pendukung yang 

digunakan sebagai landasan teori yang mendasari pemecahan masalahyang 

dibahas pada penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan tentang Ahass Handayani 

Moror (1706) Semarang, sistem antrian, komponen dasar teori antrian, 

macam bentuk antrian, notasi dan terminologi, distribusi Poisson dan 

distribusi Eksponensial, ukuran steady state, model keputusan antrian, 

simulasi, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.  

Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi metode penelitian yang berisi tentang prosedur atau 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mencakup identifikasi 

masalah, perumusan masalah, studi pustaka, metode analisis data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi mengenai penyelesaian dari permasalahan yang 

diungkapkan. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran yang diberikan peneliti 

berdasarkan simpulan yang diambil. 

c. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

memperkuat dasar penulisan tugas akhir ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ahass Handayani Motor (1706) Semarang 

 AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) merupakan bengkel 

motor resmi sepeda motor Honda yang memiliki lambang H2 untuk melakukan 

perawatan sepeda motor Honda dan pelayanan after sales service Indonesia, serta 

melayani pembelian sparepart motor suku cadang asli Honda. Selain itu, AHASS 

juga mempromosikan dan melayani penjualan berbagai jenis poroduk yang 

dimiliki AHM (Astra Honda Motor). 

Ahass Handayani Motor (1706) yang beralamat di Jl. Taman Siswa 

Sekaran, Gunung Pati, kota Semarang semakin mendapat tempat di hati 

masyarakat khususnya warga area kecamatan Gunungpati termasuk juga segenap 

warga kampus UNNES. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata unit entry (kendaraan 

yang servis) sebulan bisa mencapai 1.400 unit kendaraan. Sebagai wujud 

perhatian Ahass Handayani Motor (1706) atas kepercayaan masyarakat, segala 

peningkatan layanan dilakukan melalui peningkatan SDM, teknologi, dan sarana 

fisik pendukung layanan lainnya. Nampaknya perkembangan Ahass Handayani 

Motor (1706) dinilai positif oleh PT Astra International Tbk-Honda sehingga 

sebagai bentuk penghargaan diberikan ijin pos servis di area Kampus UNNES. 

Pos servis adalah embrio atau tahapan awal untuk menjadikan ijin tersebut 

menjadi AHASS dengan prasyarat pos servis tersebut menunjukkan kinerja 

baik. Pos servis Ahass Handayani Motor (1706) rencana dibuka bulan Agustus 
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2013, lokasi di bengkel  Ahass Handayani lama. Tahap renovasi bangunan telah 

dilakukan selesai direncanakan pertengahan bulan Juli 2013, sehingga diharapkan 

target buka pelayanan  bulan Agustus 2013 bisa tercapai. 

2.1.1 Visi dan Misi Ahass Handayani Motor (1706) Semarang 

2.1.1.1 Visi 

Menjadi mitra bisnis PT. Astra International Tbk- HSO dalam 

pemeliharaan dan penyedia suku cadang sepeda motor Honda yang berdaya saing 

global. 

2.1.1.2 Misi 

1. Mengembangkan struktur dan tata kerja yang responsif dan inovatif, tanggap 

terhadap aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan 

pelayanan yang berkualitas dan kompetitif. 

2. Meningkatkan peendapatan hasil usaha melalui melalui pengelolaan resiko 

usaha yang responsif, serta pengaturan beban dan efisiensi biaya. 

3. Menggalang kerjasama dan kemitraan usaha dengan PT Astra Internasional 

Tbk selaku mitra kerja dengan mengutamakan prinsip sinergi, kesetaraan dan 

keuntungan bersama. 

4. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan secara optimal 

melalui   peningkatan  dedikasi,  disiplin, dan kemampuan kerja serta 

penghargaan yang memadai sesuai dengan   kinerjanya. 

2.1.2 Prosedur Pengelolaan Pendapatan AHASS 

1. Pendapatan jasa service AHASS disesuaikan dengan ketentuan  kesepakatan 

mitra kerja PT Astra Internasional Tbk-HSO. 
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2. Aliran dana hasil dari pendapatan tersebut masuk dalam kegiatan cash flow 

KPRI Handayani unit AHASS. 

3. Beban untuk memperoleh pendapatan sebagai konsekwensi penyelenggara 

arisan dan pendapatan jasa arisan akan menjadi bagian dari laporan keuangan 

KPRI Handayani semarang. 

4. Pendapatan Hasil Usaha hasil kegiatan arisan sepeda motor diberikan ke 

anggota KPRI Handayani Semarang sesuai dengan ketentuan AD/ART. 

2.1.3 Prosedur Penjualan Barang Dagang AHASS 

1. Penjualan barang dagang dilakukan secara tunai maupun secara kredit  dan 

penjualan diperuntukkan bagi anggota koperasi maupun bagi masyarakat 

umum. 

2. Penjualan secara kredit hanya diperlakukan bagi anggota koperasi dan 

rekanan tetap koperasi. 

3. Pada kondisi memungkinkan maka penjualan dapat dilakukan dengan 

perlakuan harga khusus (discount) atau dengan pemberian hadiah langsung 

bagi konsumen. 

4. Penjualan barang dagang secara kredit harus disertai dokumen dan sistem 

administrasi akuntansi secara baik seperti bukti pesanan barang, kartu 

piutang, buku penjualan, dan sebagainya. 

5. Khusus karyawan koperasi penjualan dilakukan secara tunai. 

2.1.4 Prosedur Pengelolaan Pengadaan Barang Dagang AHASS 

1. Pembelian barang dagang dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali 

sesuai ketentuan PT Astra Internasional Tbk selaku mitra kerja. 



12 
 

 
 

2. Pembelian barang dagang diklasifikasikan berdasarkan kecepatan perputaran 

barang tersebut, sehingga ada kelompok barang yang perputarannya sangat 

cepat, kelompok barang yang perputarannya sedang, dan kelompok barang 

yang perputarannya lambat. 

3. Pembelian barang dapat dilakukan secara tunai apabila barang tersebut masuk 

dalam kelompok barang yang perputarannya sangat cepat, kecuali adanya 

permintaan/pesanan dari rekanan. 

4. Untuk kelompok barang yang perputarannya sedang atau lambat kebijakan 

pengadaan barang melalui pembelian bersyarat/kredit atau konsinyasi. 

5. Kebijakan pembelian dengan syarat/kredit diprioritaskan untuk suplyer yang 

memberikan perlakuan khusus seperti retur, potongan, dan discount khusus. 

6. Karyawan, pengurus, dan pengawas dilarang menjadi pemasok barang 

dagang sesuai dengan ketentuan AD/ART. 

7. Pembelian barang dagang harus disertai administrasi akuntansi secara baik, 

mulai dari dokumen transaksi sampai dengan sistem administrasi pembelian 

seperti surat jalan, surat pengantar, faktur, nota kontan, buku pembelian, dan 

sebagainya. 

 

2.2 Sistem Antrian 

Menurut Kakiay (2004:10), sistem antrian adalah himpunan pelanggan, 

pelayan, dan suatu aturan yang mengatur pelayanan pada pelanggan. Sedangkan 

keadaan sistem menunjukan pada jumlah pelanggan yang berada dalam suatu 

fasilitas pelayanan, termasuk dalam antriannya. Salah satu populasi pada antrian 
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adalah jumlah pelanggan yang datang pada fasilitas pelayanan. Besarnya populasi 

merupakan jumlah pelanggan yang memerlukan pelayanan. 

Dalam proses antrian, banyaknya populasi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu populasi terbatas (finite) dan populasi tidak terbatas (infinite). Populasi 

terbatas biasanya ditemukan pada perusahaan yang memiliki sejumlah mesin yang 

membutuhkan perawatan atau perbaikan pada waktu tertentu, sedangkan populasi 

tidak terbatas dapat digambarkan dengan kedatangan pelanggan yang tidak 

terhingga atau tidak bisa diketahui jumlahnya, contohnya dapat dilihat pada suatu 

supermarket, setiap hari melayani pelanggan yang datang secara random dan tidak 

dapat ditentukan berapa jumlahnya. Dalam sistem antrian ada lima komponen 

dasar yang harus diperhatikan agar penyedia fasilitas pelayanan dapat melayani 

para pelanggan yang berdatangan, yaitu sebagai berikut. 

a. Bentuk kedatangan para pelanggan. 

b. Bentuk fasilitas pelayanan. 

c. Jumlah pelayan atau banyaknya tempat servis. 

d. Kapasitas fasilitas pelayanan untuk menampung para pelanggan. 

e. Disiplin antrian yang mengatur pelayanan kepada para pelanggan sejak 

pelanggan itu datang sampai pelanggan tersebut meninggalkan tempat 

pelayanan. 

Sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda di 

mana teori antrian dapat diterapkan secara luas. Klafisikasi sistem antrian menurut 

Hillier dan Lieberman sebagaimana dikutip oleh Subagyo, dkk (2000:207) adalah 

sebagai berikut. 
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a. Sistem pelayanan komersial. 

b. Sisitem pelayanan bisnis industri. 

c. Sistem pelayanan tranportasi. 

d. Sistem pelayanan sosial. 

 

2.3  Komponen Dasar Teori Antrian 

2.3.1 Pola Kedatangan 

Menurut Kakiay (2004:10-11), bentuk kedatangan para pelanggan 

dicirikan oleh waktu antar kedatangan, yaitu waktu antar kedatangan dua 

pelanggan yang berurutan pada suatu fasilitas pelayanan. Bila bentuk kedatangan 

tidak disebut secara khusus, maka dianggap bahwa pelanggan tiba per satuan 

waktu. Asumsinya adalah kedatangan pelanggan mengikuti suatu proses dengan 

distribusi probabilitas tertentu. Distribusi probabilitas yang sering digunakan 

adalah distribusi Poisson, di mana kedatangan bersifat bebas dan tidak 

terpengaruh oleh kedatangan sebelum atau sesudahnya. Asumsi distribusi Poisson 

menunjukan bahwa kedatangan pelanggan sifatnya secara acak dan memiliki rata-

rata kedatangan sebesar lambda (𝜆). 

Pola kedatangan suatu sistem antrian dapat dipresentasikan oleh waktu 

antar kedatangan yang merupakan suatu periode waktu antara dua kedatangan 

yang berturut-turut. Kedatangan dapat dipisahkan oleh interval kedatangan yang 

sama atau tidak sama probabilitasnya disebut kedatangan acak. Tingkat 

kedatangan yaitu jumlah pelanggan yang datang per satuan unit waktu. Jika 
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kedatangan bersifat acak, harus diketahui dahulu distribusi probabilitas 

kedatangannya. 

Suatu proses kedatangan dalam suatu sistem antrian artinya menentukan 

distribusi probabilitas untuk jumlah kedatangan untuk suatu periode waktu. Pada 

umumnya, suatu proses kedatangan terjadi secara acak dan 

independent terhadap proses kedatangan lainnya dan tidak dapat diprediksikan 

kapan pelanggan akan datang. Dalam proses ini, distribusi probabilitas Poisson 

menyediakan deskripsi yang cukup baik untuk suatu pola kedatangan 

2.3.2 Pola Pelayanan 

Menurut Kakiay (2004:11), bentuk pelayanan ditentukan oleh waktu 

pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan pada fasilitas 

pelayanan. Pelayanan dapat dilakukan dengan satu atau lebih fasilitas pelayanan 

yang masing-masing dapat mempunyai satu atau lebih saluran atau tempat 

pelayanan yang disebut dengan server, apabila terdapat lebih dari satu fasilitas 

pelayanan maka pelanggan dapat menerima pelayanan melalui suatu urutan 

tertentu atau fase tertentu. Pada suatu fasilitas pelayanan, pelanggan masuk ke 

suatu tempat pelayanan dan menerima pelayanan secara tuntas dari server. Bentuk 

pelayanannya konstan dari waktu ke waktu. Rerata pelayanan (mean server rate) 

diberi simbol µ (miu) menunjukkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam 

suatu waktu, sedangkan rerata waktu yang dipergunakan untuk melayani setiap 

pelanggan diberi simbol 
1

𝜇
 merupakan rerata waktu yang dibutuhkan untuk suatu 

pelayanan. 
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Dalam mekanisme pelayanan, ada 3 aspek yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Terjadinya Pelayanan 

Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Misalnya dalam 

pertunjukan bioskop, loket penjualan karcis hanya dibuka pada waktu 

tertentu antara satu pertunjukan dan pertunjukan berikutnya, sehingga pada 

saat loket ditutup mekanisme pelayanan berhenti dan petugas beristirahat. 

2. Kapasitas Pelayanan 

Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah 

pelanggan yang tidak dapat dilayani secara bersama-sama. Kapasitas 

pelayanan yang tidak selalu sama untuk setiap saat, ada yang tetap, tapi ada 

juga yang berubah-ubah. Karena itu, fasilitas pelayanan memiliki satu atau 

lebih saluran. Fasilitas yang memiliki satu saluran disebut saluran tunggal 

atau sistem pelayanan tunggal dan fasilitas yang memiliki lebih dari satu 

saluran disebut saluran ganda atau pelayanan ganda. 

3. Lama Pelayanan 

Lama pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seseorang 

pelanggan atau satu satuan. Ini harus dinyatakan secara pasti. Oleh karena itu, 

waktu untuk semua pelanggan atau boleh juga berupa variabel acak. 

Umumnya dan untuk keperluan analisis, waktu pelayanan dianggap sebagai 

variabel acak yang terpancar secara bebas dan sama tidak tergantung pada 

waktu kedatangan. 

Pola pelayanan ditentukan oleh waktu pelayanan yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk melayani pelanggan pada fasilitas pelayanan. Waktu 
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pelayanan dapat berupa waktu pelayanan konstan ataupun variabel acak yang 

telah diketahui probabilitasnya. Tingkat pelayanan adalah jumlah pelanggan 

yang dilayani per satuan waktu. Dengan asumsi channel selalu dalam keadaan 

sibuk sehingga tidak ada waktu idle yang dialami oleh channel. Periode sibuk 

dapat digambarkan dengan proses dari sistem antrian dimulai ketika pelanggan 

tiba, kemudian menunggu, dan akan berakhir ketika pelanggan meninggalkan 

sistem. Sepanjang periode sibuk selalu ada setidaknya satu pelanggan dalam 

sistem. 

Waktu pelayanan antara fasilitas pelayanan dengan fasilitas pelayanan 

yang lain biasanya tidak konstan. Distribusi probabilitas untuk waktu layanan 

biasanya mengikuti distribusi probabilitas Eksponensial yang formulanya dapat 

memberikan informasi yang berguna mengenai operasi yang terjadi pada suatu 

antrian 

2.3.3 Fasilitas Pelayanan 

 Bentuk pelayanan ditentukan oleh waktu pelayanan yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk melayani pelanggan pada fasilitas pelayanan. Besarnya ini dapat 

bergantung pada jumlah pelanggan yang telah berada dalam fasilitas pelayanan 

atau pun tidak bergantung pada keadaan tersebut. 

Pelayanan dapat dilakukan satu atau lebih fasilitas pelayanan yang 

masing-masing dapat mempunyai satu atau lebih saluran pelayanan yang disebut 

server. Apabila terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan maka pelanggan dapat 

menerima pelayanan melalui suatu urutan tertentu atau fase tertentu. 
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Pada suatu fasilitas pelayanan, pelanggan akan masuk dalam suatu tempat 

pelayanan dan menerima pelayanan secara tuntas dari pelayan. Bila tidak 

disebutkan secara khusus pada bentuk pelayanan ini, maka dianggap bahwa satu 

pelayan dapat melayani secara tuntas satu pelanggan. Bentuk pelayanan dapat 

konstan dari waktu ke waktu. Rerata pelayanan (mean server rate) diberi simbol µ 

(miu) merupakan jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam satuan waktu, 

sedangkan rerata waktu yang dipergunakan untuk melayani setiap pelanggan 

diberi simbol 
1

𝜇
 unit (satuan). Jadi 

1

𝜇
 merupakan rerata waktu yang dibutuhkan 

untuk suatu pelayanan. 

2.3.4 Kapasitas Sistem 

Kapasitas sistem antrian adalah jumlah maksimum pelanggan yang dapat 

berada dalam antrian, atau menunjukkan area yang tersedia dalam fasilitas 

pelayanan bagi para pelanggan yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan. 

Dalam sebagian besar sistem antrian, nilai ini terbatas. Namun jika nilai ini sangat 

besar, maka ini dapat diasumsikan sebagai nilai yang tidak terbatas. 

2.3.5 Disiplin Antrian 

Menurut Kakiay (2004:12), disiplin antrian adalah aturan di mana 

pelanggan dilayani, atau disiplin pelayanan (service discipline) yang memuat 

urutan (order) para pelanggan menerima pelayanan. Aturan pelayanan menurut 

urutan kedatangan dapat didasarkan pada: 

a. Pertama Masuk Pertama Keluar (FIFO) 

FIFO (First In First Out) merupakan suatu peraturan di mana yang akan 

dilayani terlebih dahulu adalah pelanggan yang datang terlebih dahulu. FIFO 
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ini sering juga disebut FCFS (First Come First Served). Contonya dapat 

dilihat pada antrian di loker-loker penjualan karcis kereta api (Kakiay, 2004). 

b. Terakhir Masuk Pertama Keluar (LIFO) 

LIFO (Last In First Out) merupakan antrian di mana yang datang paling akhir, 

akan dilayani paling awal atau paling dahulu. Juga sering dikenal LCFS (Last 

Come First Served). Contohnya adalah pada sistem bongkar muat barang di 

dalam truk, di mana barang yang masuk terakhir akan keluar terlebih dahulu 

(Kakiay, 2004). 

c. Pelayanan dalam Urutan Acak (SIRO) 

SIRO (Service In Random Order) di mana pelayanan dilakukan secara acak. 

Sering juga dikenal dengan RSS (Random Selection for Served). Contohnya 

adalah pada arisan, di mana pelayanan atau service dilakukan berdasarkan 

undian (random) (Kakiay, 2004). 

2.3.6 Sumber Pemanggilan  

 Sumber pemanggilan customer bisa bersifat terbatas atau tak terbatas. 

Sumber yang terbatas (finite source) berarti bahwa customer yang datang untuk 

mendapatkan pelayanan terbatas, seperti pada kerusakan pada mesin-mesin yang 

menunggu servis dari montir mesin tersebut. Sumber yang tak terbatas (infinite 

source) adalah customer yang terus datang tanpa henti, seperti panggilan pada 

sentral telepon (Taha, 2007:552). 
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2.4 Macam Bentuk Antrian 

Menurut Subagyo, dkk (2000:271-273) ada empat macam bentuk antrian 

antara lain sebagai berikut. 

2.4.1 Single Channel - Single Phase 

Single Channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem 

pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single Phase berarti hanya ada satu 

pelayanan. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1  Bentuk Antrian Single Channel – Single Phase 

2.4.2 Single Channel - Multi Phase 

Istilah Multi Phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang 

dilaksanakan secara berurutan (dalam phase-phase). Sebagai contoh adalah pada 

fasilitas pencucian mobil. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Bentuk Antrian Single Channel - Multi Phase 

2.4.3 Multi Channel-Single Phase 

Sistem Multi Channel-Single Phase terjadi kapan saja di mana ada dua 

atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal, sebagai contoh antrian 

pada teller sebuah bank. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3  Bentuk Antrian Multi Channel-Single Phase 

2.4.4 Multi Channel – Multi Phase 

Sistem Multi Channel - Multi Phase sebagai contoh adalah registrasi para 

mahasiswa di universitas, pelayanan pasien di rumah sakit dimulai dari 

pendaftaran, diagnosa, tindakan medis, sampai pembayaran, dan lain-lain. Setiap 

sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. 

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Bentuk Antrian Multi Channel - Multi Phase 

 

2.5 Notasi dan Terminologi 

Terminologi yang biasa digunakan dalam sistem antrian adalah: 

a. Keadaan sistem yang jumlah aktivitas pelayanan yang terjadi dalam melayani 

pelanggan dalam sistem. 

b. Panjang antrian yaitu banyaknya satuan yang berada dalam sistem dikurangi 

dengan jumlah yang dilayani. 

Notasi yang digunakan adalah sebagai berikut. 

n = Jumlah pelanggan yang mengantri dalam waktu t. 
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k = Jumlah satuan pelayanan. 

λ = Tingkat kedatangan. 

µ = Tingkat pelayanan. 

ρ = Tingkat kesibukan sistem. 

P0 = Peluang semua sistem menganggur, atau tidak ada pelanggan dalam 

sistem. 

Pn(n-k) = Peluang pelanggan yang harus menunggu. 

Ls = Ekspektasi panjang sistem. 

L = Ekspektasi panjang antrian. 

Ws = Ekspektasi waktu menunggu dalam sistem. 

W = Ekspektasi wktu menunggu dalam antrian. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem antrian dan pelayanan 

adalah sebagai berikut. 

a) Distribusi kedatangan, kedatangan individu atau kelompok. 

b) Distribusi waktu pelayanan, pelayanan individu atau kelompok.  

c) Fasilitas peayanan, berbentuk series, parallel, atau network station. 

d) Disiplin pelayanan, berbentuk FCFS, LCFS, SIRO, atau PS. 

e) Ukuran dalam antrian, kedatangan bersifat tidak terbatas atau terbatas. 

f) Sumber pemanggil, bersifat terbatas atau tidak terbatas. 
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2.6  Distribusi Poisson dan Eksponensial 

2.6.1  Distribusi Poisson 

Suatu eksperimen yang menghasilkan jumlah sukses yang terjadi pada 

interval waktu ataupun pada daerah yang spesifik dikenal sebagai eksperimen 

Poisson. Interval waktu tersebut dapat merupakan menit, hari, minggu, bulan, 

maupun tahun, sedangkan daerah yang spesifik dapat berarti garis, luas, sisi, 

maupun sebuah material.  

Sifat suatu eksperimen Poisson adalah sebagai berikut.  

1. Jumlah sukses yang terjadi pada interval waktu atau daerah yang tertentu 

bersifat independen terhadap yang terjadi pada interval waktu atau daerah 

tertentu yang lain.  

2.  Besar kemungkinan terjadinya sukses pada interval waktu atau daerah tertentu 

yang sempit, proporsional dengan panjang jangka waktu ataupun ukuran daerah 

terjadinya sukses tersebut.  

3.  Besar kemungkinan terjadinya lebih dari satu sukses pada interval waktu yang 

singkat ataupun daerah yang sempit, diabaikan (Dimyati & Tjutju, 2004: 307).  

 Peubah acak yang diamati pada suatu eksperimen Poisson adalah X yang 

menyatakan banyaknya sukses dalam eksperimen tersebut. Contoh peubah acak 

Poisson X yang berhubungan dengan interval waktu, antara lain banyaknya 

panggilan telepon per jam yang diterima suatu kantor, banyaknya hari kerja yang 

terganggu karena bencana alam, dan sebagainya. Sedangkan yang berhubungan 

dengan daerah yang spesifik dapat berupa banyaknya kesalahan ketik dalam satu 
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halaman laporan, banyaknya bakteri dalam air yang bersih, banyaknya presiden 

meninggal karena kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain.  

 Distribusi probabilitas dari peubah acak Poisson X disebut distribusi 

Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas dengan kemungkinan 

sukses sangat kecil dan jumlah eksperimen sangat besar. Distribusi ini biasanya 

digunakan untuk menghitung nilai probabilitas suatu kejadian dalam suatu selang 

waktu dan daerah tertentu. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung 

probabilitas suatu kejadian yang jarang terjadi (Supranto, 2009: 40).  

Definisi 2.1 (Bain 1991:103 ) 

Peubah acak diskrit X dikatakan mempunyai distribusi Poisson dengan parameter 

µ  jika fungsi kepadatan probabilitasnya sebagai berikut. 

𝑓(𝑥) = {
𝑒−𝜇𝜇𝑥

𝑥!
; 𝑥 = 0,1,2, …

0          ;  𝑥  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
 

2.6.2  Distribusi Eksponensial 

Distribusi Eksponensial digunakan untuk menggambarkan distribusi waktu 

pada fasilitas jasa dengan asumsi bahwa waktu pelayanan bersifat acak. Artinya, 

waktu untuk melayani pelanggan tidak tergantung pada banyaknya waktu yang 

telah dihabiskan untuk melayani pelanggan sebelumnya, dan tidak bergantung 

pada jumlah pelanggan yang sedang menunggu untuk dilayani. 

Definisi 2.2 (Bain 1991:115) 

Peubah acak kontinu X dikatakan mempunyai distribusi Eksponensial dengan 

parameter 𝜃 > 0 jika fungsi kepadatan probabilitasnya sebagai berikut. 

𝑓(𝑥) = {
1

𝜃
𝑒−𝑥/𝜃; 𝑥 > 0             

0           ;  𝑥  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛
 

(2.1) 

 

(2.2) 
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2.6.3  Peran Distribusi Poisson dan Distribusi Eksponensial 

Pada situasi antrian dimana kedatangan dan kepergian (peristiwa) yang 

timbul selama satu interval waktu dikendalikan dengan kondisi berikut ini.  

Kondisi 1: Probabilitas dari sebuah kejadian (kedatangan atau kepergian) yang 

timbul antara t dan 𝑡 + 𝑠 bergantung hanya pada panjangnya s, yang berarti bahwa 

probabilitas tidak bergantung pada t atau jumlah peristiwa yang timbul selama 

periode waktu (0, t).  

Kondisi 2: Probabilitas peristiwa yang timbul selama interval waktu yang sangat 

kecil h adalah positif tetapi kurang dari satu.  

Kondisi 3: Paling banyak satu  peristiwa dapat timbul selama interval waktu yang 

sangat kecil h.  

Ketiga kondisi di atas menjabarkan sebuah proses dimana jumlah 

peristiwa selama satu interval waktu yang diberikan adalah Poisson, dan karena 

itu interval waktu antara beberapa peristiwa yang berturut-turut adalah 

Eksponensial. Dengan kasus demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi-kondisi 

tersebut mewakili proses Poisson. 

Definisi 2.3 (Taha, 1997:178) 

𝑃𝑛(𝑡)= peluang terjadi 𝑛 peristiwa 𝑛 yang timbul selama waktu 𝑡. 

Berdasarkan kondisi 1, peluang tidak adanya peristiwa yang timbul selama 𝑡 + ℎ 

adalah: 

𝑃0(𝑡 + ℎ) = 𝑃0(𝑡)𝑃0(ℎ) 

Untuk ℎ > 0 dan cukup kecil, maka kondisi 2 menunjukkan bahwa 0 < 𝑃0(ℎ) <

1. 

(2.3) 
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Berdasarkan kondisi ini, persamaan di atas memiliki pemecahan: 

𝑃0(𝑡) = 𝑒𝑎𝑡; 𝑡 ≥ 0 

Dengan 𝑎 adalah konstanta positif. 

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk proses yang dijabarkan 

dengan 𝑃𝑛(𝑡), interval waktu antara beberapa peristiwa yang berturut-turut adalah 

Eksponensial. Dengan menggunakan hubungan yang diketahui antara 

Eksponensial dan Poisson, disimpulkan bahwa 𝑃𝑛(𝑡) berdistribusi Poisson. 

Dipunyai 𝑓(𝑡) adalah fungsi kepadatan peluang dari interval waktu t antar 

pemunculan peristiwa yang berturut-turut, 𝑡 ≥ 0. Misalkan bahwa 𝑇 adalah 

interval waktu sejak pemunculan peristiwa terakhir, maka pernyataan tentang 

peluang berikut ini berlaku: 

P{waktu antar peristiwa melebihi T} = P{tidak ada kejadian sebelum T} 

Pernyataan ini dapat diterjemahkan menjadi: 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑃0(𝑇)
∞

𝑇
 

Dengan mensubstitusikan 𝑃0(𝑡) pada persamaan di atas diperoleh: 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑒−𝑎𝑇; 𝑇 > 0 
∞

𝑇
atau ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 1 − 𝑒−𝑎𝑇 , 𝑇 > 0

𝑇

0
 

Dengan mengambil derivative dari kedua sisi dalam kaitannya dengan T, 

diperoleh: 

𝑓(𝑡) = 𝑎𝑒−𝑎𝑡, 𝑡 ≥ 0 

Yang merupakan fungsi kepadatan peluang berdistribusi Eksponensial dengan 

mean 𝐸(𝑡) =
1

𝑎
 unit waktu. Dengan diketahui bahwa 𝑓(𝑡) merupakan sebuah 

distribusi Eksponensial, teori peluang menjelaskan bahwa 𝑃𝑛(𝑡) berdistribusi 

Poisson, yaitu: 

(2.4) 

 

(2.5) 

 

 (2.6) 

 

 (2.7) 
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𝑃𝑛(𝑡) =
(𝑎𝑡)𝑛𝑒−𝑎𝑡

𝑛!
; 𝑛 = 0,1,2, … 

Nilai mean dari 𝑛 selama periode waktu tertentu 𝑡 adalah 𝐸[𝑛|𝑡] = 𝑎𝑡. Ini berarti 

bahwa 𝑎 mewakili laju peristiwa. 

Kesimpulan dari hasil di atas adalah bahwa interval waktu antara 

beberapa yang berturut-turut adalah Eksponensial dengan mean 
1

  𝑎
 unit waktu, 

maka jumlah peristiwa dalam satu periode tertentu adalah Poisson dengan laju 

pemunculan rata-rata (peristiwa perunit waktu) α, dan sebaliknya. 

Distribusi Poisson merupakan proses yang sepenuhnya acak (completely 

random process) karena memiliki sifat bahwa interval waktu yang tersisa 

sampai pemunculan peristiwa berikutnya sepenuhnya tidak bergantung pada 

interval waktu yang telah berlalu dari pemunculan peristiwa terakhir. Sifat 

tersebut setara dengan pembuktian pernyataan probabilitas (Taha, 1997: 180) 

𝑃{𝑡 > 𝑇 + 𝑆|𝑡 > 𝑆} = 𝑃{𝑡 > 𝑇} 

Dengan S adalah interval waktu antara pemunculan kejadian terakhir. Karena 𝑡 

bersifat Eksponensial, maka: 

𝑃{𝑡 > 𝑇 + 𝑆|𝑡 > 𝑆} =
𝑃{𝑡 > 𝑇 + 𝑆|𝑡 > 𝑆}

𝑃{𝑡 > 𝑆}
 

                         =
𝑃{𝑡 > 𝑇 + 𝑆}

𝑃{𝑡 > 𝑆}
 

               =
𝑒−𝑎(𝑇+𝑆)

𝑒−𝑎𝑆
 

                       = 𝑒−𝑎𝑇 

                                                 = 𝑃{𝑡 > 𝑇} 

 (2.8) 

 

 (2.9) 

 

 (2.10) 
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  Sifat tersebut dinamakan keadaan lupa (forgetfulness) atau kurang ingatan 

(lack of memory) dari distribusi ekponensial, yang menjadi dasar untuk 

menunjukkan bahwa distribusi Poisson sepenuhnya bersifat acak. 

Ciri unik yang lain dari distribusi Poisson yaitu distribusi Poisson merupakan 

satu-satunya distribusi dengan mean yang sama dengan varians. Sifat ini kadang-

kadang digunakan sebagai indikator awal dari apakah sebuah sampel data ditarik 

dari sebuah distribusi Poisson.  

 

2.7 Ukuran Steady State 

 Steady state atau keadaan tunak adalah kondisi sewaktu sifat-sifat suatu 

sistem tidak berubah dengan berjalannya waktu (konstan), menurut Taha (1996), 

setelah probabilitas steady state dari 𝜌𝑛 untuk 𝑛 pelanggan dalam sistem 

ditentukan, selanjutnya menghitung ukuran-ukuran steady state kinerja dari situasi 

antrian tersebut dengan cara sederhana. Ukuran-ukuran kinerja seperti ini lalu 

dapat dipergunakan untuk menganalisis operasi situasi antrian tersebut untuk 

maksud pembuatan rekomendasi tentang rancangan sistem tersebut. Ukuran-

ukuran kinerja yang terpenting adalah jumlah pelanggan yang menunggu yang 

diperkirakan, waktu menunggu pelanggan yang diperkirakan, dan pemanfaatan 

sarana pelayanan yang diperkirakan. Notasi-notasi dalam steady state adalah: 

𝐿𝑠 =jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem 

𝐿𝑞 =jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam antrin 

𝑊𝑠 =waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem 

𝑊𝑞 =waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem 
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2.8 Model Antrian 

Karakteristik dan asumsi dari model antrian dirangkum dalam bentuk 

notasi. Menurut Kakiay (2004:17-18) bentuk kombinasi proses kedatangan dan 

pelayanan pada umumnya dikenal sebagai standar universal, yaitu: 

 

(𝑎 𝑏 𝑐): (𝑑 𝑒 𝑓)⁄⁄⁄⁄  

Dimana simbol 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 dan 𝑓 merupakan unsur-unsur dari model baris 

antrian: 

𝑎 =   Distribusi kedatangan (Arrival Distribution). 

𝑏 =   Distribusi waktu pelayanan atau keberangkatan (Servis Time Departure). 

𝑐 =   Jumlah pelayan dalam pararel (dimana 𝑐 = 1,2,3, … , ∞). 

𝑑 =   Disiplin pelayanan, seperti FCFS, LCFS, SIRO. 

𝑒 =   Jumlah maksimum yang diizinkan dalam sistem (Queue dan System). 

𝑓 =   Jumlah pelanggan yang ingin memasuki sistem dalam sumber. 

Notasi standar untuk simbol 𝑎 dan 𝑏 sebagai distribusi kedatangan dan 

distribusi waktu pelayanan mempunyai simbol sebagai berikut: 

𝑀 = poisson (Markovian) untuk distribusi kedatangan atau waktu pelayanan. 

𝐷  =   interval atau service time konstan (deterministic). 

𝐸𝑘 =  interval atau service time distribusi Erlang atau Gamma. 

2.8.1 Model (M/M/1):(GD/∞/∞) 

 Sistem antrian ini merupakan suatu sistem antrian yang pola 

kedatangannya berdistribusi Poisson dan pola pelayanannya berdistribusi 

(2.11) 
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Eksponensial dengan jumlah pelayan satu, kapasitas fasilitasnya tak hingga dan 

disiplin pelayanannya FIFO. (M/M/1):(GD/∞/∞) adalah model antrian dengan 

satu pelayan, yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk berbagai sistem 

yang sederhana 

 Pada model antrian ini M (Markov) yang pertama menyatakan distribusi 

Poisson (interarrival), M yang kedua menyatakan distribusi Poisson/ 

Eksponensial, 1 berarti Single Server, GD (General Disciplin) menyatakan FCFS 

(First Come First Service), dan ∞ menyatakan antrian tak terhingga (Kakiay, 

2004: 48). 

 Pada sistem ini, diasumsikan bahwa laju kedatangan tidak bergantung 

pada jumlah pada sistem tersebut, yaitu 𝜆𝑛 = 𝜆 untuk semua 𝑛. Demikian pula 

diasumsikan bahwa pelayan tunggal dalam sistem tersebut menyelesaikan 

pelayanan dengan kecepatan konstan, yaitu 𝜇𝑛 = 𝜇 untuk semua 𝑛. Akibatnya 

model ini memiliki kedatangan dengan mean dan keberangkatan dengan mean 

𝜇. Jika 𝜆 menyatakan laju kedatangan rata-rata (jumlah pelanggan per 

satuan waktu) dan 𝜇 menyatakan laju pelayanan pelanggan rata-rata (jumlah 

pelanggan per satuan waktu), maka waktu antar kedatangan yang diharapkan 

adalah 
1

𝜆
 dan waktu pelayanan adalah 

1

𝜇
 . Steady state tercapai jika =

𝜆

𝜇
< 1 . 

Dengan mendefinisikan 𝜌 =
𝜆

𝜇
, maka 𝑃𝑛 dalam model yang 

digeneralisasi menjadi: 

𝑃𝑛 = 𝜌𝑛𝑃0, 𝑛 = 0,1,2, … 

Dengan menggunakan fakta bahwa jumlah semua 𝑃𝑛 untuk 𝑛 = 0,1,2, …, sama 

dengan 1, sehingga diperoleh: 

 (2.12) 
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𝑃0(1 + 𝜌 + 𝜌2 + ⋯ ) = 1 

Jelas bahwa 𝑃0(1 + 𝜌 + 𝜌2 + ⋯ ) = 1 merupakan deret geometri. Deret geometri 

dengan suku pertama adalah 1 dan rasionya 𝜌, jika diasumsikan bahwa 𝜌 < 1, 

maka: 

𝑃0 (
1

1−𝜌
) = 1 

atau 

𝑃0 = 1 − 𝜌 

Dari persamaan 2.12 dan 2.15 sehingga diperoleh peluang steady state 

dalam sistem (M/M/1):(GD/∞/∞) secara umum berikut ini: 

𝑃𝑛 = (1 − 𝜌)𝜌𝑛 

Apabila 𝜌 > 1 maka tidak tercapai steady state pada sistem tersebut, 

karena banyak pelanggan yang datang lebih cepat dari kemampuan pelayanan 

sehingga terjadi penumpukan pelanggan dalam sistem. Sedangkan apabila nilai 

𝜌 = 0 maka tidak terjadi steady state, karena tidak terdapat antrian sama sekali. 

 Ukuran-ukuran kinerja pada saat steady state pada model antrian 

(M/M/1):(GD/∞/∞) adalah sebagai berikut. 

1. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem (𝐿𝑠) 

𝐿𝑠 = ∑ 𝑛𝑃𝑛

∞

𝑛=1

 

                 = ∑ 𝑛(1 − 𝜌)𝜌𝑛

∞

𝑛=1

 

                      = (1 − 𝜌)𝜌
𝑑

𝑑𝜌
 ∑ 𝜌𝑛

∞

𝑛=1

 

 (2.13) 

 

 (2.14) 

 

 (2.15) 

 

 (2.16) 
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                      = (1 − 𝜌)𝜌
𝑑

𝑑𝜌
(

1

1 − 𝜌
) 

 =
𝜌

1−𝜌
           

(Taha, 1997:193) 

2. Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian (𝐿𝑞 ) 

𝐿𝑞 = 𝐿𝑠 −
𝜆

𝜇
 

   =
𝜌2

1 − 𝜌
 

(Taha, 1997:193) 

3. Rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pelanggan dalam sistem ( 𝑊𝑠) 

𝑊𝑠 =
𝐿𝑠

𝜆
 

          =
1

𝜇(1−𝜌)
 

(Taha, 1997:193) 

4. Rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian ( 𝑊𝑞) 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞

𝜆
 

          =
𝜌

𝜇(1−𝜌)
 

(Taha, 1997:193) 

2.8.2  Model (M/M/c):(GD/∞/∞) 

Para pelanggan tiba dengan laju konstan λ dan maksimum c pelanggan 

dapat dilayani secara bersamaan dan laju pelayanan per pelayan adalah μ. 

Pengaruh penggunaan c pelayan yang paralel adalah mempercepat laju pelayanan 

dengan memungkinkan dilakukanya beberapa pelayanan secara bersamaan. Jika 

 (2.19) 

 

 (2.17) 

 

 (2.18) 

 

 (2.20) 
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jumlah pelanggan dalam sistem adalah n, dan n  c , maka laju keberangkatan 

gabungan dari sarana tersebut sama dengan μ. Sedangkan jika n  c , maka laju 

pelayanan adalah n . Jadi dalam bentuk model yang digeneralisasikan, 

diperoleh: 

𝜆𝑛 = 𝜆                      𝑛 ≥ 0 

 

μn= {
nμ                   n ≤ c
cμ                   n ≥ c

 

𝑃𝑛 untuk 𝑛 < 𝑐 sebagai 

𝑃𝑛 = 𝜌. 𝑃0 

                                  =
𝜆𝑛

𝜇(2𝜇)(3𝜇)…(𝑛𝜇)
𝑃0 

     =
𝜆𝑛

𝑛! 𝜇𝑛
𝑃0 

𝑃𝑛 untuk 𝑛 ≥ 𝑐, 

𝑃𝑛 = 𝜌. 𝑃0 

                                                  =
𝜆𝑛

𝜇(2𝜇) … (𝑐 − 1)𝜇(𝑐𝜇)(𝑐𝜇)
𝑃0 

                    =
𝜆𝑛

𝑐!𝑐𝑛−1𝜇𝑛 𝑃0 

Karena 𝜌 =
𝜆

𝜇
 maka nilai 𝑃0ditentukan dari ∑ 𝑃𝑛 = 1∞

𝑛=0  yang memberikan 

𝑃0 {∑
𝜌𝑛

𝑛!
+

𝜌𝑐

𝑐!
∑

𝜌𝑛−𝑐

𝑐𝑛−𝑐
   

∞

𝑛=𝑐

𝑐−1

𝑛=0

} = 1 

𝑃0 = {∑
𝜌𝑛

𝑛!
+

𝜌𝑐

𝑐!
∑

𝜌𝑛−𝑐

𝑐𝑛−𝑐    ∞
𝑛=𝑐

𝑐−1
𝑛=0 }

−1

 

Jika diasumsikan 𝑗 = 𝑛 − 𝑐 maka diperoleh  

                    (2.25) 

 

(2.23) 

 

 (2.24) 

 

 (2.22) 

 

(2.21) 
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                   (2.26) 

 

𝑃0 = {∑
𝜌𝑛

𝑛!
+

𝜌𝑐

𝑐!
∑ (

𝑝

𝑐
)

𝑗

   ∞
𝑗=𝑐

𝑐−1
𝑛=0 }

−1

 

Karena ∑ (
𝑝

𝑐
)

𝑗

   ∞
𝑗=𝑐 merupakan deret geometri tak hingga, maka 

𝑃0 = {∑
𝜌𝑛

𝑛!
+

𝜌𝑐

𝑐!
(

1

1−
𝜌

𝑐

)𝑐−1
𝑛=0 }

−1

dengan 
𝜌

𝑐
< 1 

Selanjutnya dicari ukuran kinerjanya yaitu 𝐿𝑞 , 𝐿𝑠 , 𝑊𝑞 , 𝑊𝑠. 

Jika diketahui 

𝜌

𝑐
< 1 atau 

𝜆

𝜇𝑐
< 1 maka 

𝐿𝑞 = ∑ (𝑛 − 𝑐)𝑃𝑛
∞
𝑛=𝑐  dengan 𝑘 = 𝑛 − 𝑐 

Maka diperoleh 

𝐿𝑞 = ∑ 𝑘𝑃𝑘+𝑐 = ∑ 𝑘
𝜌𝑘+𝑐

𝑐𝑘𝑐!
𝑃0 = 𝑃0

𝜌𝑐

𝑐!

𝜌

𝑐
∑ 𝑘 (

𝜌

𝑐
)

𝑘−1
∞
𝑘=0  ∞

𝑘=0
∞
𝑘=0 dan 

∑ 𝑘 (
𝜌

𝑐
)

𝑘−1

=
𝑑

𝑑(
𝜌

𝑐
)

∞
𝑘=0 ∑ (

𝜌

𝑐
)

𝑘

=∞
𝑘=0

𝑑

𝑑(
𝜌

𝑐
)

[
1

1−
𝜌

𝑐

] =
1

(1−
𝜌

𝑐
)

2 

Maka 

𝐿𝑞 = 𝑃0

𝜌𝑐

𝑐!

𝜌

𝑐
[

1

(1 −
𝜌
𝑐)

2] 

  = 𝑃0

𝜌𝑐

𝑐!

𝜌

𝑐
[

𝑐2

(𝑐 − 𝑝)2
] 

             = 𝑃0

𝜌𝑐

𝑐(𝑐 − 1)!

𝜌

𝑐
[

𝑐2

(𝑐 − 𝑝)2
] 

           = 𝑃0

𝜌𝑐

(𝑐 − 1)!
𝜌 [

1

(𝑐 − 𝑝)2
] 

 = 𝑃0
𝜌𝑐+1

(𝑐−1)!
𝜌 [

1

(𝑐−𝑝)2
] 

 

 (2.27) 

 

                 (2.30) 

 

(2.28) 

 

(2.29) 
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Sehingga diperoleh 

𝐿𝑞 =
𝜌𝑐+1

(𝑐−1)!(𝑐−𝜌)2 𝑃0  

𝐿𝑠 = 𝐿𝑞 + 𝜌  

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞

𝜆
   

𝑊𝑠 = 𝑊𝑞 +
1

𝜇
  

(Taha, 1997:200) 

2.8.3 Model (M/G/1):(GD/∞/∞) 

Model (M/G/1):(GD/∞∞) atau disebut juga dengan formula Pollazck – 

Khintchine sering disingkat dengan (P-K) adalah suatu formula dimana akan 

diperoleh pada situasi pelayanan tunggal yang memenuhi tiga asumsi berikut 

(Kakiay, 2004:139): 

1. Kedatangan Poisson dengan rata-rata kedatangan λ. 

2. Distribusi waktu pelayanan umum atau general dengan ekspektasi rata-rata 

pelayanan 𝐸[𝑡] =
1

𝜇
 dan varian 𝑣𝑎𝑟 [𝑡]. 

3. Keadaan steady state dimana 𝜌 =
𝜆

𝜇
< 1. 

 Rata-rata sistem untuk dilayani berhubungan dengan rata-rata jumlah atau 

ukuran satuan yaitu dengan menggunakan rumus Little. 

Rumus Little diperoleh dari: 

Misal 𝑃𝑛 adalah probabilitas dari n kedatangan selama waktu tunggu T. 

𝑃𝑛 = ∫ 𝑃𝑟
∞

0
{6𝑛 kedatangan selama waktu tunggu 𝑇|𝑇 = 𝑡} 𝑑𝑊𝑠(𝑡) 

Dimana 𝑊(𝑡) adalah fungsi distribusi komulatif dari waktu tunggu. 

              (2.35) 

 

(2.33) 

 

(2.32) 

 

(2.31) 

 

 (2.34) 
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𝑇𝑞 adalah waktu pelanggan menunggu dalam antrian dan T adalah waktu total 

pelanggan menunggu dalam sistem (𝑇 = 𝑇𝑞 + 𝑡 dimana 𝑡 adalah waktu pelayanan 

dengan 𝑇, 𝑇𝑞 dan 𝑡 adalah variable random) dan 𝑊𝑞 = 𝐸[𝑇𝑞] serta 𝑊𝑠 = 𝐸[𝑇]. 

Maka,  

𝑃𝑛 =
1

𝑛!
∫ (𝜆𝑡)𝑛𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑊𝑠(𝑡), 𝑛 ≥ 0 𝑑𝑎𝑛 𝐿𝑠 = 𝐸[𝑛] = ∑ 𝑛𝑃𝑛

∞
𝑛=0

∞

0
 

Dimana n adalah variabel random dari jumlah pelanggan dalam sistem pada saat 

keadaan steady state dan Ls adalah nilai ekspektasinya. Sehingga di peroleh : 

𝐿𝑠 = ∑
𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

∫ (𝜆𝑡)𝑛𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑊𝑠(𝑡)
∞

0

 

                  = ∫ 𝑒−𝜆𝑡 ∑
𝑛

𝑛(𝑛 − 1)!

∞

𝑛=1

 
∞

0

(𝜆𝑡)𝑛𝑑𝑊𝑠(𝑡) 

   = ∫ 𝑒−𝜆𝑡 ∑
(𝜆𝑡)𝑛

(𝑛 − 1)!

∞

𝑛=1

 
∞

0

𝑑𝑊𝑠(𝑡) 

    = ∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑡 ∑
(𝜆𝑡)𝑛−1

(𝑛 − 1)!

∞

𝑛=1

 
∞

0

𝑑𝑊𝑠(𝑡) 

= ∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑡
∞

0

𝑒𝜆𝑡𝑑𝑊𝑠(𝑡)              

= 𝜆 ∫ 𝑡𝑑𝑊𝑠(𝑡)
∞

0
                          

= 𝜆𝐸[𝑡]                                            

Sehingga diperoleh 

𝐿𝑠 = 𝜆𝑊𝑠 

 

 

              (2.37) 

 

            (2.38) 

 

 (2.36) 
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Rumus little: 

𝑊𝑠 =
𝐿𝑠

𝜆
 

(Gross and Harris, 1998:11) 

2.8.4 Model (M/G/c):(GD/∞/∞) 

Model antrian (M/G/c):(GD/∞∞model ini adalah model antrian dengan 

pelayanan ganda, distribusi kedatangan Poisson dan distribusi pelayannan 

general/umum. Probabilitas dari waktu tunggu dalam antrian model (M/G/c) di 

dapat dari persamaan : 

𝜋𝑛
𝑞 = 𝑃𝑟{𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛} 

=
1

𝑛!
∫ (𝜆𝑡)𝑛𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑊𝑞(𝑡)

∞

0

                                        

Dengan panjang antrian rata- rata pada itik awal kedatangan, yaitu 𝐿𝑞 adalah 

𝐿𝑞 = ∑ 𝑛𝜋𝑛
𝑞 = ∫ 𝜆𝑡𝑑𝑊𝑞(𝑡) = 𝜆𝑊𝑞

∞

0

∞

𝑛=1

 

Menurut Ross (1997), sebagaimana dikutip oleh Sugito & Marissa 

(2009: 113) 𝑊𝑞 dapat dicari dengan: 

𝑤𝑞 =
𝜆𝑐𝐸[𝑡2](𝐸[𝑡])𝑐−1

2(𝑐 − 1)! (𝑐 − 𝜆𝐸[𝑡])2 [∑
(𝜆𝐸[𝑡])𝑐

(𝑐 − 1)! (𝜆𝐸[𝑡])
 𝑐−1

𝑛=0 ]
 

Dengan: 

𝑊𝑞=ekspektasi waktu tunggu dalam antrian 

2.8.5 Model (G/G/c):(GD/∞/∞) 

Model antrian (G/G/c):(GD/∞∞) adalah model antrian dengan pola 

kedatangan berdistribusi umum (General) dan pola pelayanan berdistribusi 

               (2.39) 

 

           (2.42) 

 

                    (2.41) 

 

      (2.40) 
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umum (General) dengan jumlah fasilitas pelayanan sebanyak c pelayanan. 

Disiplin antrian yang digunakan pada model ini adalah umum yaitu FCFS (First 

Come First Served), kapasitas maksimum dalam sistem adalah tak terbatas yang 

memiliki sumber pemanggilan juga tak terbatas. 

Ukuran kinerja sistem pada model General ini mengikuti ukuran kinerja 

pada model M/M/c, terkecuali untuk perhitungan jumlah pelanggan yang 

diperkirakan dalam antrian (𝐿𝑞) adalah sebagai berikut: 

𝐿𝑞 = 𝐿𝑞𝑀 𝑀/𝑐⁄

𝜇2𝑣(𝑡) + 𝑉(𝑡′)𝜆2

2
 

Dengan 

𝑣(𝑡) = (
1

𝜇2
)

2

 

𝑉(𝑡′) = (
1

𝜆2
)

2

 

Untuk ukuran kinerja sistem yang lain yaitu: 

Jumlah rata-rata kedatangan yang diperkirakan dalam sistem (𝐿𝑠) 

𝐿𝑠 = 𝐿𝑞 + 𝜌 

Waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrian (𝑊𝑞) 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞

𝜆
 

Waktu yang diperkirakan dalam sistem (𝑊𝑠) 

𝑊𝑠 = 𝑊𝑞 +
1

𝜇
 

 

 

                 (2.45) 

 

          (2.44) 

 

                    (2.43) 

 

 (2.46) 
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2.9 Model-model Keputusan Antrian 

Pemilihan suatu model antrian yang sesuai hanya dapat memberikan 

ukuran-ukuran kinerja yang menjabarkan perilaku sistem yang bersangkutan. 

Secara umum, sebuah model biaya dalam antrian berusaha menyeimbangkan 

biaya menunggu dengan biaya biaya kenaikan tingkat yang saling bertentangan. 

Sementara tingkat pelayanan meningkat, biaya waktu menunggu pelanggan 

menurun. Tingkat pelayanan optimum terjdi ketika jumlah kedua biaya ini 

minimum.  

Sifat dari beberapa situasi antrian mencakup pengganan model-model 

keputusan biaya. Khususnya biaya menunggu biasanya paling sulit ditentukan. 

Tiga kategori situasi antrian sebagai berikut. 

a. Sistem manusia. Baik pelayan maupun pelanggan adalah manusia, seperti 

dalam pengoperasian supermarket, restoran atau bank. 

b. Sistem semiotomatis. Hanya pelanggan atau pelayan yang adalah manusia, 

seperti dalam situasi perbaikan mesin dimana mesin yang rusak adalah 

pelanggan dan montir adalah pelayan. 

c. Sistem otomatis. Baik pelayan maupun pelanggan bukanlah manusia, seperti 

di sebuah computer dimana program adalah pelanggan dan unit pemprosesn 

pusat (central processing unit) adalah pelayan. 

2.9.1 Model Biaya 

Model biaya pada dasarnya menyeimbangkan kedua jenis biaya yang 

bertentangan berikut. 

1) Biaya penawaran pelayanan. 



40 
 

 
 

2) Biaya penundaan dalam penawaran pelayanan. 

Biaya pertama mencerminkan sudut pandang pelayan, sementara biaya kedua 

mewakili sudut pandang pelanggan. Dalam bagian ini, dapat diterapkan model 

untuk dua situasi: situasi pertama berkaitan dengan penentuan laju pelayanan 

optimum dalam sebuah sarana pelayan tunggal dan situasi kedua menentukan 

jumlah optimum pelayan parallel dalam sebuah sarana pelayan berganda. 

1. Laju Pelayanan Optimum 

Model ini berkaitan dengan situasi pelayan tunggal dimana laju kedatangan λ 

diketahui. Untuk menentukan laju pelayanan optimum µ berdasarkan model biaya 

yang sesuai anggaplah: 

𝐸𝑂𝐶(𝜇): biaya yang diperkirakan untuk pengoperasian sarana tersebut per 

unit waktu yang diketahui µ. 

𝐸𝑊𝐶(𝜇): biaya menunggu µ yang diperkirakan per unit waktu. 

Bentuk spesifik daro EOC dan EWC sebagai fungsi dari µ bergantung pada 

situasi yang situasi yang bersangkutan. Misalnya kedua fungsi ini dapat linier atau 

nonlinier. Keduanya dapat pula kontinyu atau diskrit, bergantung karakteristik 

pada µ. 

2. Jumlah Pelayanan Optimum 

Model pada laju pelayanan optimum dapat diperluas untuk kasus jumlah 

pelayan parallel yang optimum dengan sebuah sarana pelayanan. Dengan 

diketahui c adalah jumlah pelayanan parallel. Masalah ini bisa kurang menjadi 

penentuan c yang diminimumkan. 

𝐸𝑇𝐶(𝑐) = 𝐸𝑂𝐶(𝑐) + 𝐸𝑊𝐶(𝑐) 
 (2.47) 
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Nilai optimum c harus memenuhi kondisi yang diperlukan berikut ini: 

𝐸𝑇𝐶(𝑐 − 1) ≥ 𝐸𝑇𝐶(𝑐) dan 𝐸𝑇𝐶(𝑐 − 1) ≥ 𝐸𝑇𝐶(𝑐) 

Sebagai aplikasi dari kondisi ini, pertimbangan fungsi biaya berikut ini: 

𝐸𝑂𝐶(𝑐) = 𝐶1𝑐 

𝐸𝑊𝐶(𝑐) = 𝐶2𝐿𝑠(𝑐) 

Dimana: 

𝐶1: biaya pelayan tambahan per unit waktu 

𝐶2: biaya per unit waktu menunggu per pelanggan 

𝐿𝑠(𝑐): jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem dengan diketahui c  

Dengan menerapkan kondisi yang diperlukan ini, diperoleh: 

𝐿𝑠(𝑐) − 𝐿𝑠(𝑐 + 1) ≤
𝐶1

𝐶2
≤ 𝐿𝑠(𝑐 − 1) − 𝐿𝑠(𝑐) 

Nilai 
𝐶1

𝐶2
 menunjukkan dimana pencarian untuk c optimum harus dimulai. 

2.9.2 Model Tingkat Aspirasi 

Model tingkat aspirasi menyadari kesulitan dalam mengestimasi parameter 

biaya, dan karena itu model biaya ini didasari oleh analisis yang lebih sederhana. 

Model ini secara langsung memanfaatkan karakteristik yang terdapat dalam 

sistem yang bersangkutan dalam memutuskan nilai-nilai “optimal” dari parameter 

perancangan. Optimalitas disini dipandang dalam arti memenuhi tingkat aspirasi 

tertentu yang ditentukan oleh pengambilan keputusan. Tingkat aspiasi 

didefinisikan sebagai batas atas dari nilai-nilai ukuran yang saling bertentangan, 

yang ingin diseimbangkan oleh pengambil keputusan tersebut. 

Dalam model pelayanan berganda dimana perlu ditentukan jumlah pelayan 

c yang optimum, dua ukuran yang bertentangan adalah: 

 (2.48) 

 

 (2.50) 

 

 (2.49) 

 

 (2.51) 
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1. Waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem 𝑊𝑠 

2. Presentase waktu menganggur pada  para pelayan X 

Kedua ukuran ini mencerminkan aspirasi pelanggan dan pelayan. 

Anggaplah tingkat aspirasi (batas atas) untuk 𝑊𝑠 dan X diketahui 𝛼 dan β . maka 

metode tingkat aspirasi dapat diekspresikan secara matematis sebagai berikut: 

Tentukan jumlah pelayan sedemikian rupa sehingga 

𝑊𝑠 ≤ 𝛼 dan 𝑋 ≤ 𝛽 

Ekspresi untuk 𝑊𝑠 diketahui dari analisis (M/M/c) : (GD/∞/∞). Ekspresi untuk X 

diketahui: 

𝑋 =
100

𝑐
∑(𝑐 − 𝑛)𝑃𝑛 = 100 (1 −

𝜌

𝑐
)

𝑐

𝑛=0

 

Untuk membatasi dalam mengambil keputusan spesifik dalam kasus 

metode tingkat aspirasi, dapat dihitung kisaran parameter biaya 𝐶2 yang 

dihasilkan dari pemilihan 𝑐 untuk tingkat aspirasi tertentu. Secara spesifik 

memilih 𝐶2dan bukan 𝐶1, karena biasanya lebih sulit untuk mengestimasi biaya 

menunggu dalam kebanyakan model-model antrian. Prosedur yang diberikan 

disini karena mengasumsikan 𝐶1, biaya tambahan yang berkaitan dengan 

memperoleh satu pelayan baru, dapat diestimasi tanpa banyak kesulitan. Untuk itu 

c optimum harus memenuhi: 

𝐿𝑠(𝑐) − 𝐿𝑠(𝑐 + 1) ≤ 𝐿𝑠(𝑐 − 1) − 𝐿𝑠(𝑐) 

Jadi berdasarkan kondisi optimal 𝐶2berada dalam kisaran: 

𝐶1

𝐿𝑠(𝑐 − 1) − 𝐿𝑠(𝑐)
≤ 𝐶2 ≤

𝐶1

𝐿𝑠(𝑐) − 𝐿𝑠(𝑐 + 1)
 

 

 (2.52) 

 

 (2.53) 

 

 (2.55) 

 

 (2.54) 
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2.10 Simulasi 

Simulasi adalah (1) metode pelatihan yang meragukan sesuatu dalam 

bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya (2) penggambaran 

suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan 

(KBBI, 2001:1353). Keterbatasan metode analitis dalam mengatasi sistem 

dinamis yang kompleks membuat simulasi sebagai alternatif yang baik.  

Model analitik sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari akan tetapi 

terdapat beberapa keterbatasan antara lain yaitu:  

a. Model analitik tidak mampu menggambarkan suatu sistem pada masa lalu dan 

masa mendatang melalui pembagian waktu. Model analitik hanya memberikan 

penyelesaian secara menyeluruh, suatu jawaban yang mungkin tunggal dan 

optimal tetapi tidak menggambarkan suatu prosedur operasional untuk masa 

lebih singkat masa perencanaan. Misalnya, penyelesaian persoalan program 

linier dengan masa perencanaan satu tahun, tidak menggambarkan prosedur 

operasional untuk masa bulan demi bulan, minggu demi minggu, atau hari 

demi hari. 

b. Model matematika yang konvensional sering tidak mampu menyajikan sistem 

nyata yang lebih besar dan rumit (kompleks). Sehingga sukar untuk 

membangun model analitik untuk sistem nyata yang demikian.  

c. Model analitik terbatas pemakaiannya dalam hal-hal yang tidak pasti dan aspek 

dinamis (faktor waktu) dan persoalan manajemen.  
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Berdasarkan hal di atas, maka konsep simulasi dan penggunaan model 

simulasi meruakan solusi ketidakmampuan dari model analitik. Beberapa 

kelebihan simulasi adalah sebagai berikut. 

a. Simulasi dapat memberi solusi bila model analitik gagal melakukannya. 

b. Model simulasi lebih realistis terhadap sistem nyata karena memerlukan 

asumsi yang lebih sedikit. Misalnya, tenggang waktu dalam model persediaan 

tidak perlu harus deterministik. 

c. Perubahan konfigurasi dalam struktur dapat dilaksanakan lebih mudah untuk 

menjawab pertanyaan: what happen if…, misalnya, banyak aturan dapat dicoba 

untuk mengubah jumlah langganan dalam sitem antrian. 

d. Dalam banyak hal simulasi lebih mudah dari percobaannya sendiri. 

e. Simulasi dapat digunakan untuk maksud pendidikan. 

f. Untuk sejumlah proses dimensi, simulasi memberikan penyelidikan yang 

langsung dan terperinci dalam periode waktu khusus. 

Model simulasi juga memiliki beberapa kekurangan antara lain yaitu: 

a. Simulasi bukanlah presisi dan juga bukan suatu proses optimisasi. Simulasi 

tidak menghasilkan solusi, tetapi ia menghasilkan cara untuk menilai solusi 

termasuk solusi optimal.  

b. Model simulasi yang baik dan efektif sangat mahal dan membutuhkan waktu 

yang lama dibandingkan dengan model analitik. 

c. Tidak semua situasi dapat dinilai melalui simulasi kecuali situasi yang memuat 

ketidakpastian. 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

  M. Rubi Setiawan (2015) dalam penelitiannya menganalisis model antrian 

Single Channel-Miultiple Server berbasis web dengan aplikasi PHP. Hasilnya 

menunjukkan bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki ketepatan dengan dengan 

hasil analisis antrian secara teoretis. Hasil dari perancangan aplikasi pada 

penelitian ini adalah aplikasi untuk menganalisis model antrian single dan multiple 

server yang dapat menentukan distribusi kedatangan, jumlah kedatangan per 

satuan waktu (𝜆), distribusi pelayanan, jumlah pelayanan per satuan waktu (𝜇), 

probabilitas tidak adanya pelanggan (𝑃0), rata-rata jumlah pelanggan yang 

diharapkan dalam sistem (𝐿𝑠), jumlah pelanggan yang menunggu di dalam antrian 

(𝐿𝑞), rata-rata waktu tunggu di dalam sistem (𝑊𝑠), rata-rata waktu yang 

dihabiskan pelanggan di dalam antrian (𝑊𝑞) untuk sistem antrian M/M/1, M/M/S, 

M/M/1/K, M/M/S/K, Swalayan, M/G/1, M/G/S, dan G/G/S. 

  Puji Robiati (2015) dalam penelitiannya menganalisi tentang sistem 

antrian seri pada fasilitas pelayanan kesehatan dan optimasinya (studi kasus 

Puskesmas Ungaran). Hasilnya menunjukkan bahwa sistem antrian pada 

Puskesmas Ungaran Kabupaten Semarang mengikuti model sistem antrian seri 

majemuk dengan 3 stasiun, stasiun pertama adalah Loket Pendaftaran, stasiun 

kedua yaitu Ruang Dokter, dan stasiun ketiga adalah Loket Apotek. Rincian model 

antriannya meliputi [M/M/1]:[GD/∞/∞] pada Loket Pendaftaran, model 

[M/M/7]:[GD/∞/∞] pada Ruang Dokter, dan [M/M/1]:[GD/∞/∞] pada Loket 

Apotek. Ini berarti sistem antrian mengikuti pola kedatangan yang berdistribusi 

Poisson sedangkan waktu pelayanan berdistribusi Eksponensial dengan jumlah 
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pelayan meliputi 1 petugas di Loket Pendaftaran, 7 Dokter di Ruang Dokter dan 1 

petugas di Loket Apotek. Hasil efektivitas proses pelayanan pasien untuk sistem 

antrian seri majemuk 3 stasiun di Puskesmas Ungaran Kabupaten Semarang 

dengan perhitungan manual dan dengan software winQSB memberikan hasil yang 

sama, yaitu sebagai berikut: 𝐿𝑞 = 5; 𝐿𝑠 = 8; 𝑊𝑞 = 321,7348; 𝑊𝑠 = 738,4533 . 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh keadaan steady state karena 𝜌 < 1 jadi 

jumlah petugas di Loket Pendaftaran dan Loket Apotek di Puskesmas Ungaran 

Kabupaten Semarang yang ada sudah ideal dan sudah mencapai optimal yaitu 1 

petugas, sehingga tidak perlu menambah petugas loket.  

  Ratna Nurhayati (2013) dalam penelitiannya menganalisis tentang proses 

antrian Multiple Channel Single Phase d loket administrasi danrawat jalan RSUP 

Dr. Kariadi Semarang. Hasil analisis penelitiannya diperoleh bahwa sistem antrian 

pada loket Administrasi dan Rawat Jalan RSUP Dr. Kariadi Semarang mengikuti 

model antrian (M/M/2):(GD/∞/∞), artinya sistem antrian mengikuti pola 

kedatangan yang berdistribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan berdistribusi 

Eksponensial dengan jumlah loket pelayanan terdiri dari 2 loket dengan peraturan 

pasien yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu, serta kapasitas sistem 

dan sumber yang tak terbatas. Hasil analisis dari sistem antrian di loket 

Administrasi dan Rawat Jalan RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk tiga hari, sebagai 

berikut: pada hari Senin 𝐿𝑞 = 2,5999; 𝐿 = 4,1777 𝑊𝑞 = 3,1620; 𝑊 = 5,0809; X 

= 21,11%. Pada hari Selasa 𝐿𝑞 =  1,6227; L = 3,0754; 𝑊𝑞 = 2,2642; W = 4,2913; 

X = 27,36%. Pada hari Rabu 𝐿𝑞 =  3,3501;  L =  4,9890; 𝑊𝑞 = 3,9672; W = 

5,9080; X = 18,06%. Berdasarkan persentase waktu mengganggur petugas loket 
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yang nilainya > 15%, jadi jumlah petugas di loket Administrasi dan Rawat Jalan 

RSUD Dr. Kariadi Semarang yang ada sudah ideal, sehingga tidak perlu 

menambah petugas loket. 

  Dedy Purnawan (2013) dalam penelitiannya menganalisis tentang model 

antrian sepeda motor dengan menggunakan program Visual Basic. Hasil analisis 

penelitian yang diperoleh, sistem antrian pada Bengkel Yamaha 

Motor menggunakan disiplin antrian FIFO dengan 5 mekanik paralel. Distribusi 

waktu kedatangannya adalah distribusi Poisson sedangkan distribusi waktu 

pelayanannya berdistribusi general (umum). Sehingga sistem antrian yang 

terdapat pada Bengkel Yamaha Motor mengikuti model (M/G/5/∞/∞ ). Rata-rata 

waktu tunggu dalam antrian adalah 34menit 48 detik, yaitu terjadi pada tanggal 16 

Juni 2012. Rata-rata pelanggan dalam antrian adalah 4 pelanggan, yaitu terjadi 

pada tanggal 15 dan 16 Juni 2012. Rata-rata pelanggan dalam sistem adalah 9 

pelanggan, yaitu terjadi pada tanggal 15 dan 16 Juni 2012. Rata-rata waktu 

tunggu dalam sistem adalah 93 menit 30 detik, yaitu terjadi pada tanggal 12 Juni 

2012. Agar perhitungan model antrian lebih cepat diketahui maka dapat dibuat 

program visual basic. Waktu tunggu dan panjang antrian berbanding lurus dengan 

faktor kegunaan pelayanan. Jadi semakin lama waktu tunggu pelanggan dan 

semakin panjang antrian maka semakin kecil pula waktu menganggur pelayan. 

  Feri Farkhan (2013) dalam penelitiannya menganalisis tentang aplikasi 

teori antrian dan simulasi pada pelayanan teller bank. Hasil analisis penelitian dan 

disimpulkan: model sistem antrian pada hari Rabu 5 September 2012, Kamis 6 

Spetember 2012, dan Jumat 7 September 2012 mengikuti model antrian 
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(G/G/c/~/~), Efektifitas proses pelayanan pelanggan dapat ditentukan dengan 

menghitung jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem dan antrian, menghitung 

waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam sistem dan antrian, serta 

menghitung peluang pelayan tidak sedang melayani pelanggan. Hal ini dapat 

dilihat pada saat pelayanan tersibuk yaitu pada hari Kamis 6 September 2012 

jumlah pelanggan dalam antrian 14 pelanggan tiap menitnya dan dalam sistem 17 

pelanggan tiap menitnya, untuk rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam 

antrian sekitar 14,99 menit untuk setiap pelanggan dan untuk rata-rata waktu yang 

dihabiskan pelanggan dalam sistem sekitar 18,07 menit untuk setiap pelanggan. 

dan peluang pelayanan yang tidak sedang melayani pelanggan sebesar 1,4%. Hal 

ini dapat dikatakan pelayanan pada saat pengambilan beasiswa Bidik Misi sudah 

efektif. 

 

2.12 Kerangka Berpikir 

 Untuk melakukan penelitian ilmiah, kerangka berpikir merupakan suatu 

hal yang sangat penting. Konsep penelitian yang dilakukan tentunya harus terlihat 

jelas. Setiap pembaca yang ingin mengetahui lebih jelas dan ringkas tentang apa 

yang dilakukan oleh peneliti tergambar di kerangka berpikir. 

 Hal-hal yang telah dilakukan dan diperlihatkan oleh peneliti dalam 

menyusun kerangka berpikir ini adalah jenis data yang akan diperoleh baik primer 

maupun sekunder. Data yang akan dikumpulkan nantinya baik survey di lapangan 

maupun yang diperoleh dari instansi yang terkait selanjutnya diproses secara 
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ilmiah. Pada proses ini dilakukan suatu analisis-analisis dengan metode-metode 

yang dapat diterima secara ilmiah. 

 Hasil analisis-analis data yang akan dilakukan, peneliti diharapkan dapat 

mengidentifikasi permasalahan jumlah server yang optimal di bengkel Ahass 

Handayani Motor (1706) Semarang. Permasalahan jumlah server yang optimal 

yang telah teridentifikasi masalahnya selanjutnya peneliti akan membuat 

alternatif-alternatif pemecahan masalah. Sebelum pemecahan masalah tersebut 

diterapkan dilapangan, tentunya akan dievaluasi terlebih dahulu untuk 

memperoleh hasil yang dapat diterima semua pihak. 

 Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

 MULAI 

OBSERVASI PENELITIAN  

PENGAMBILAN DATA 

PENGOLAHAN DATA  

INTERPRESTASI DATA HASIL PENELITIAN 

KESIMPULAN 

SELESAI 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis model antrian pada bengkel Ahass Handayani Motor 

(1706) Semarang yang telah disusun dapat ditarik kesimpulan sebagai betrikut. 

1. Model sistem antrian pelayanan sepeda motor di bengkel Ahass Handayani 

Motor (1706) Semarang adalah (M/M/6):(GD/∞/∞). 

2. Keefektifan pelayanan pada tanggal dapat dikatakan sudah efektif dengan 

melihat presentase server mengganggur. Dalam hal tersebut dapat dilihat 

bahwa peluang pelanggan sedang tidak melayani kurang dari 10% dan rata-

rata waktu menunggu pelanggan untuk dilayani kurang dari 2 jam. 

3.  Jumlah server yang optimal dengan menggunakan model tingkat aspirasi di 

bengkel Ahass Handayani Motor (1706) Semarang adalah 6 server. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitan maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya mewawancarai pihak manajemen saja dikarenakan 

sebgian besar pengguna jasa tidak bersedia diwawancarai. Untuk penelitian 

selanjutnya tentang analisi antrian dengan model tingkat aspirasi disarankan 

untuk pengambilan wawancara dari pihak manajemen dan pengguna jasa agar 

hasil optimasi sistem bisa lebih akurat. 
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2. Dalam penelitian ini untuk perhitungan ukuran keefektifannya dihitumg 

dengan perhitungan manual. Untuk penelitian selanjutanya dapat 

dikembangkan lagi untuk perhitungan dengan menggunakan software yang 

mendukung. 

3. Sistem antrian pada bengkel Ahass Handayani Motor (1706) Semarang sudah 

cukup baik, terlihat dari waktu tunggu yang relatif singkat sesuai dengan 

harapan manajemen bengkel Ahass Handayani Motor (1706) Semarang 

sehingga pelanggan tidak menghabiskan waktu begitu banyak untuk 

mengantri. Begitu pula kinerja dari mekanik yang sudah cukup relatif sama 

keefektifannya. Oleh karena itu sistem antrian pada bengkel Ahass Handayani 

Motor (1706) Semarang yang sudah ada perlu dipertahankan. 
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